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NYCKEL
Som grafiskt huvudkoncept för årsredovisningen öppnar nyckelkortet dörrarna till vår
värld. Nyckelns traditionella hålmönster
påminner om en klassiker och är ett samlarobjekt, precis som Arne Jacobsen-stolarna
som har inspirerat Rezidor sedan vi öppnade
vårt allra första hotell. Det traditionella utseendet på nyckelkortet påminner oss också
om vårt passionerade åtagande som är och
förblir detsamma: att vara ett hotell med
unika tjänster – Yes I Can!
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432 HOTELL
95 609 RUM

73 LÄNDER

40 000 MEDARBETARE
143 NATIONALITETER

1960

1994

Vår historia börjar som Scandinavian Airlines (SAS) hotelldivision. Vi öppnar Royal
Copenhagen, vårt första hotell och världens första designhotell, ritat av den
legendariske arkitekten Arne Jacobsen.

1960’

1980’

Vi undertecknar vårt första
ramavtal för franchising med
Carlson för varumärket Radisson i Europa, Mellanöstern
och Afrika – Radisson SAS ser
dagens ljus.

1990’

1980

1999

Radisson SAS Hotel Kuwait
är vårt första hotell utanför
Skandinavien.

Vårt första afrikanska hotell
läggs till portföljen, Radisson
SAS Waterfront Hotel i Kapstaden.

Rezidor är ett av världens mest dynamiska hotell
företag och medlem i Carlson Rezidor Hotel Group,
en av världens största hotellkoncerner.
• Sedan november 2006 är Rezidor börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
• Rezidors nyckelvarumärken är Radisson Blu, Europas största varumärke
i förstaklassegmentet, och Park Inn by Radisson i mellanklassegmentet.
Sedan 2014 driver och utvecklar Rezidor även varumärkena Quorvus
Collection i lyxsegmentet och Radisson Red i Lifestyle Select-segmentet.
• Rezidors affärsmodell är ”asset-light”, med management- och franchise
avtal, och målet är att uppnå lönsam, hållbar tillväxt med fokus på
tillväxtmarknaderna.
• Den unika servicefilosofin ”Yes I Can!” och värderingarna Being Host,
Living Trust och Fighting Z-pirit särskiljer Rezidor från andra företag i den
internationella hotellbranschen.
• Rezidor har ett branschledande program för ansvarsfullt företagande,
baserat på pelarna Think Planet, Think People och Think Together.

2000
Vi når 100 hotell i drift.

2010

2001

Park Inn godkänns för namntillägget ”by
Radisson”.

Vår koncern byter namn till Rezidor
SAS Hospitality. Vi är en av de första
internationella hotellkoncernerna
som väljer att satsa på tillväxt
genom management- och franchise
avtal, och vi förbereder oss för att
växa i EMEA med flera varumärken.

2012
Vi lanserar vårt strategiska samarbetsavtal
med Carlson och börjar uppträda som ett
bolag på marknaden – Carlson Rezidor
Hotel Group.

2002
Ramavtal för franchising tecknas
med Carlson för varumärket Park
Inn i EMEA.

2000’
2006
SAS säljer hotellverksamheten.
Som Rezidor Hotel Group noteras
vi på Stockholmsbörsen. Carlson
är största aktieägare och blir
majoritetsägare 2010.

Kurt Ritter, VD och koncernchef under 23
år, slutar och efterträds av Wolfgang M.
Neumann.

2010’
2013
Vår långsiktiga 4D-strategi lanseras – med
de fyra grundpelarna Develop Talent,
Delight Guests, Drive the Business och
Deliver Results.

2014
2009
Radisson SAS byter namn till
Radisson Blu.

Carlson Rezidor presenterar en ny global
varumärkesarkitektur och introducerar de
nya varumärkena Quorvus Collection i lyxsegmentet och Radisson Red i Lifestyle
Select-segmentet.
För femte året i rad utses Rezidor till ett av
världens mest etiska företag av tankesmedjan Ethisphere Institute.
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RESULTATET 2014
• RevPAR för jämförbara hotell ökade med 2,7 procent.
• Intäkterna ökade med 1,9 procent till 937,3 miljoner
euro (919,5). Intäkterna för jämförbara hotell ökade med
0,7 procent.
• EBITDA uppgick till 71,3 miljoner euro (80,7).
• EBITDA-marginalen var 7,6 procent (8,8).
• Resultat efter skatt uppgick till 14,2 miljoner euro (23,2).
• Cirka 6 500 nya rum (32 hotell) kontrakterades.
• Cirka 3 500 nya rum (18 hotell) togs i drift.
• Cirka 2 200 rum lämnade verksamheten.

2,7%
ökning av RevPAR för
jämförbara hotell

32

hotell kontrakterades

18

hotell togs i drift
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Radisson Blu Waterfront
Hotel, Stockholm,
Sverige
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VD-ORD

BEING HOST
LIVING TRUST
FIGHTING Z-PIRIT
Yes I Can! Tre enkla ord som beskriver
Rezidor. De summerar vår grundsyn och
vår målsättning – att tillhandahålla en unik
Yes I Can!-tjänst. De utgör grunden för
våra värderingar Being Host, Living Trust
och Fighting Z-pirit. Och de definierar
hela vår företagskultur, som är unik i den
internationella hotellbranschen och uppskattad av våra gäster, hotellägare, affärspartner och aktieägare.
Vår mission gör att vi går den där
extra milen och ständigt strävar efter att
utveckla nya, kreativa och skräddarsydda
tjänster och lösningar – inte minst under
ett så utmanande år som 2014. Även om
antalet internationella turister fortsatte att
öka och resebranschen stod för 9 procent av den globala bruttonatinalprodukten, var återhämtningen fortsatt bräcklig.
Utvecklingen i eurozonen avstannade på
nytt, BNP i reala termer är ännu inte tillbaka på nivåerna före konjunkturnedgången, och ungdomsarbetslösheten är
ett stort problem i många länder. Bland
icke-EU-länder upplevde Norge ett försämrat affärsklimat på grund av stora
nedskärningar inom olje- och gasindu-

strin. Den globala ekonomin påverkades
av den geopolitiska oron i Ryssland och
Ukraina, oroshärdarna i Mellanöstern och
utbrottet av ebola i Västafrika.

Route 2015
Dessa marknadsstörningar påverkade
även Rezidors resultat för 2014, och innebär troligen att vi inte kan leverera marginalmålet i Route 2015 i tid. Förbättringsprogrammet Route 2015 lanserades 2011
med målet att öka EBITDA-marginalen
med 6–8 procentenheter fram till 2015
genom fokus på intäktsgenerering,
avgiftsbaserad tillväxt, kostnadsbesparingar, garantitak för fast hyra samt portföljförvaltning. Under de tre senaste åren
har vi gjort framsteg. Vi har drivit lönsamheten genom att rejält minska vår kostnadsbas och vi har främjat intäktsgenerering och vidtagit åtgärder för olönsamma
hotell. De ekonomiska motvindarna
under 2014 motverkade genomslaget av
dessa förbättringar, liksom engångskostnader för stängning av ett hotell för renovering. Under 2014 gav Route 2015 en
förbättring av EBITDA-marginalen med

“Rezidors hela
företagskultur
genomsyras av
vår grundsyn och
vår målsättning:
Vi tillhandahåller
en unik Yes I Can!service.”
Wolfgang M. Neumann
VD & koncernchef
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4D
-strategin som
ledstjärna

cirka 1,9 procentenheter, att jämföra med
1,8 procentenheter 2012 och 2,6 procentenheter 2013. En stabil förbättring men
inte tillräcklig för att kompensera för olika
inkomstbortfall.
Rezidors marginalförbättringsmål, som
det definieras i Route 2015, förblir en av
våra grundläggande målsättningar. Även
vår långsiktiga ambition är oförändrad –
en lönsam tillväxt genom managementoch franchiseavtal med särskilt fokus på
utvalda tillväxtmarknader. Afrika ligger
högst på vår dagordning: Vi driver och
utvecklar mer än 50 hotell i 24 afrikanska
länder, och har idag den största pipelinen
av hotell och rum under utveckling på
denna mäktiga och lovande kontinent.
Förra året utökade vi även vår allians med
fyra nordiska utvecklingsfonder för att tillhandahålla egetkapitalfinansiering och
stöd till hotellprojekt i Afrika – ett unikt
samarbete inom vår bransch.
Vår tillväxt i EMEA-regionen utformas
även för att vara hållbar. Tack vare våra
skandinaviska rötter har ansvarsfullt företagande alltid varit centralt i vår verksamhet. Vi är stolta över att varje år sedan
2010 ha utsetts till ett av världens mest
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70%
i systembidrag
2020

etiska företag (källa: Ethisphere), och vi
förbättrar våra hållbarhetsinitiativ löpande.
Under 2015 utökas det koncerngemensamma energibesparingsprogrammet
”Think Planet” till att även omfatta vattenhushållning.

4D-strategin
Vår tillväxtambition och andra affärsprioriteringar är en del av vår 4D-strategi, som
lanserades 2013 och accelererades 2014.
Den fyrdimensionella strategin är ett
enkelt men kraftfullt ramverk för att engagera och ge mandat till våra 40 000
medarbetare, och som vilar på de fyra
grundpelarna Develop Talent, Delight
Guests, Drive the Business och Deliver
Results.
När vi ser på viktiga framsteg och
höjdpunkter under 2014 utmärker sig
Rezidors nyemission på 58,5 miljoner
euro. Nyemissionen, övertecknad till
144 procent, gör det möjligt för oss att
driva strategiska prioriteringar kopplade
till tillväxt, investeringar och portfölj
förvaltning. Vårt mål som koncern är att
skapa lönsam tillväxt och därför fortsätter
vi att fokusera på intäktsgenerering. Vi

ska ytterligare optimera vår försäljning och
vår e-handels- och distributionsplattform,
fortsätta ta marknadsandelar och förbereda oss för nästa viktiga steg – att under
2015 implementera ett långsiktigt projekt
för att omforma drivkrafterna bakom
Rezidors tillväxtgenerering. Det kommer
att hjälpa oss att dra fördel av den förändrade marknadsdynamiken. Målet är ett
systembidrag på 70 procent 2020.
På global nivå fortsatte vi arbetet med
intäktsskapande aktiviteter i samarbete
med Carlson, vår strategiska partner,
varumärkes- och majoritetsägare. Som
Carlson Rezidor Hotel Group fortsatte vi
även att harmonisera våra produkter, och
vi presenterade en ny, global varumärkesarkitektur – och adderade varumärket
Radisson Red i det nya Lifestyle
Select-segmentet och Quorvus Collection i lyxsegmentet. Dessutom påbörjade
vi ett globalt projekt för att utvärdera, harmonisera och ytterligare utveckla våra
IT-system och IT-tjänster världen över –
en kritisk faktor för att kunna leverera i
enlighet med våra gemensamma mål och
förbli konkurrenskraftiga i en allt mer
IT-driven miljö.

LOREM
VD-ORD
IPSUM

Radisson Blu Stockholm
Waterfront, Stockholm,
Sverige

Och sist men inte minst, våra medarbetare. Under 2014 lade vi starkt fokus på
talangutveckling, omstrukturering och
finjustering av organisationen. Vi lanserade vår första Employee Value Proposition och introducerade initiativet ”Women
in Leadership”, med målet att öka andelen kvinnor i ledande chefsbefattning
inom Rezidor till 30 procent senast 2016.

ge dem optimal avkastning. Prognosen
för 2015 är fortfarande osäker, men vi är
övertygade om att vårt fortsatta fokus,
vår tydliga vision och vårt hängivna team
gör det möjligt för oss att utnyttja alla
möjligheter framöver.
Vi lever ut vår mission: Yes WE Can!

Vårt fokus
Rezidor är ett relationsföretag med unika
människovärden. Vi är fast beslutna att
dra till oss, utveckla och behålla de bästa
talangerna, både för gästernas och företagets bästa. Vi arbetar lika hårt med att
skapa och främja nära samarbeten med
våra hotell- och aktieägare för att kunna

Wolfgang M. Neumann
VD & koncernchef

”Vi är ett passionerat
team med en tydlig
vision och vi tror på
våra värderingar. De
är vår ledstjärna som
inspirerar och stärker
oss varje dag och
särskiljer oss inom
den internationella
hotellbranschen.”
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SKAPAR
ENGAGEMANG
OCH GER STYRKA
Rezidors 4D-strategi är en långsiktig och enkel men samtidigt
flerdimensionell affärsstrategi. Baserad på vår mission, våra
värderingar och vår vision fastställer den koncernens
prioriteringar och viktiga fokusområden.

Vår mission handlar helt och hållet om
Yes I Can! – en unik inställning som skiljer Rezidor från andra företag. Allt vi gör
bygger på våra starka värderingar Being
Host, Living Trust och Fighting Z-pirit.
Vår vision handlar om att vi ska anses
vara det mest passionerade hotellföretaget. Vi ska bygga en enastående gästlojalitet genom att skapa minnesvärda upplevelser och vi ska ständigt sträva efter
att dra till oss, utveckla och behålla de
bästa talangerna. Vi vill även ses som
den mest innovativa och ansvarstagande
organisationen genom att vara ledande i
att förutse trender och svara på förändringar i kundbehov, och värna om vår planet genom att driva verksamheten på ett
hållbart sätt.
Vi strävar efter att vara det mest dynamiska hotellföretaget inom EMEA, att
driva distinkta och marknadsledande
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varumärken och vara ledande i Norden
och på tillväxtmarknaderna. Rezidor ska
vara det hotellföretag man helst investerar i och gör affärer med. Vi ska leverera
en konsekvent och attraktiv avkastning
till våra hotell- och aktieägare och vi värdesätter starka och långsiktiga relationer
med samtliga våra intressenter.

Våra värderingar
BEING HOST
Vara professionell, ansvars
tagande, fokusera på kvalitativa tjänster och tillhandahålla
en minnesvärd upplevelse.

Fyra starka strategipelare

LIVING TRUST

Rezidors mission, värderingar och vision
ligger till grund för den långsiktiga strategi som togs fram 2013 och vidareutvecklades 2014 – en fyrdimensionell strategi som vi kallar 4D-strategin. Den
hjälper oss att fokusera på de viktigaste
delarna i verksamheten, och är baserad
på fyra grundpelare: Develop Talent,
Delight Guests, Drive the Business och
Deliver Results.

FIGHTING Z-PIRIT

Få förtroende genom ärlighet
och integritet, ge ansvar till
medarbetare på alla nivåer.
Vi lovar – vi levererar resultat.
Ständig entreprenörsanda,
innovativ och öppen för möjligheter. Snabbt beslutsfattande.

4D-STRATEGIN

Develop Talent

Delight Guests

handlar helt och hållet om våra medarbetare, eftersom vår verksamhet handlar om människor. 4D tar
fram riktlinjer för hur vi drar till oss och behåller de
bästa medarbetarna, hur vi investerar i kompetens
och talang, hur vi uppnår en resultatdriven och
ledarskapsorienterad företagskultur, samt hur vi
uppmärksammar prestationer och säkerställer
konkurrenskraftiga ersättningar.

handlar om att rikta vår fulla uppmärksamhet mot
gästerna. Vi förbättrar och levererar i enlighet med
löftena hos våra varumärken och skapar så kallade
”bright spots” på våra hotell – unika, personliga och
överraskande upplevelser som gör våra gästers
vistelse hos oss till något alldeles extra. Vi återupplivar även vår innovationskultur och förnyar matoch dryckeskonceptet .

Drive the Business

Deliver Results

handlar om att skapa en företagskultur som bidrar
till att maximera intäkterna och som kan anpassas
till en marknad i förändring. Den omfattar även en
intelligent hantering av kostnader. En annan viktig
del är lönsam tillväxt med fokus på tillväxtmarknader, och en proaktiv portföljförvaltning.

summerar de övergripande målen för att skapa
resultat för våra hotellägare och för att maximera
värdet för aktieägarna.

REZIDOR KONCERNPRESENTATION 2014
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MARGINALDRIV
PÅ ROUTE 2015
Den bräckliga, europeiska återhämtningen kommer sannolikt leda till att
Rezidors marginalförbättringsmål inte nås i tid, men omstruktureringsprogrammet Route 2015 har fortsatt stor betydelse för verksamheten.

Route 2015 är Rezidors omstruktureringsprogram. Det lanserades i december
2011 och har som mål en förbättring av
EBITDA-marginalen med 6 till 8 procentenheter fram till 2015; förutsatt att marknadens RevPAR täcker kostnadsinflationen. Route 2015 fokuserar på intäktsgenererande aktiviteter, arvodesbaserad
tillväxt, kostnadsbesparingar, avtal med
garantitak och initiativ inom portföljförvaltning.
På grund av den bräckliga ekonomiska
återhämtningen i Europa, de geopolitiska

och ekonomiska utmaningarna i Ryssland, samt engångskostnader för stängningen av Radisson Blu Hotel i Lyon
(Frankrike) för renovering, dämpades
framstegen för Route 2015 under 2014.
Programmet bedöms ha gett en för
bättring av EBITDA-marginalen med
1,9 p
 rocentenheter (att jämföra med 1,8
respektive 2,6 procentenheter under
2012 och 2013). Vi räknar med en försening med att nå vårt marginalmål då framstegen för programmet påverkas av
utvecklingen i omvärlden. Just nu är det

svårt att göra en prognos, men vi kan
konstatera att de ekonomiska förutsättningarna inte är de bästa.

Resultatet 2014
Under 2014 ledde de intäktsgenererande
aktiviteterna, inklusive gemensamma och
globala initiativ med Carlson, till en förbättring av marknadsandelen (RGI) med
0,6 procentenheter. Därmed nådde vi inte
upp till vårt högt satta mål. Orsakerna var
flera. Den ekonomiska motvinden i
Europa, utmaningarna i Ryssland och

Förbättring av EBITDA-marginalen 2014
Route 2015 genererade en förbättring av EBITDA-marginalen med cirka 1,9 procentenheter under
2014, och har en uppskattad påverkan om 6,3 procentenheter för treårsperioden 2012–2014.
EBITDA-marginalpåverkan
Mål 2015

2012

2013

Uppskattad
2014

3–4%

0,6%

0,7%

0,3%

Avgiftsbaserad tillväxt

2–2,5%

0,4%

0,3%

0,4%

• 3 500 rum öppnade under 2014

Kostnadsbesparingar

0,5–1%

—

1,2%

0,6%

• Kostnadsbesparingar beräknade till 6 miljoner
eruo, huvudsakligen från inköpsområdet

0,5%

0,3%

0,0%

0,1%

• Tre avtal som nådde sina garantitak under 2014

—

0,5%

0,4%

0,5%

• 4,5 miljoner euro från hyresförhandlingar

6–8%

1,8%

2,6%

1,9%

Framsteg

Viktiga områden
Intäktsgenerering

Garantitak
Portföljförvaltning
Totalt

Total påverkan = 6,3 %
Målet i princip uppfyllt

8

Målet uppfyllt eller bättre än målet
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Kommentar 2014
• RGI ökade med 0,6 procentenheter under 2014

LOREM
ROUTE
IPSUM
2015

Radisson Blu Hotel
Amsterdam,
Nederländerna

utbrottet av ebola i Västafrika. Vårt nya
intäktsgenererande projekt, utformat för
att ge intäktsgenereringen nytt bränsle
och dra fördelar av den förändrade dyna
miken på marknaden, kommer att spela
en viktig roll under 2015 och framöver
för att fortsätta driva tillväxten och lön
samheten.
Den avgiftsbaserade tillväxten påverkade EBITDA-marginalen med 0,4 procentenheter, tack vare 3 500 öppnade
rum. Rezidors öppningstakt dämpades
något som ett resultat av företagets fokus
på tillväxtmarknaderna (med efterföljande
svårighet att planera för öppningar på
dessa marknader), på lönsamhetstillväxt
och på varumärkesefterlevnad.
Kostnadsbesparingarna nådde målet
om lägre kostnader på cirka 6 miljoner
euro, huvudsakligen inom inköp. Även
avtal med garantitak stödde programmet
som planerat, då tre hotell nådde sitt
garantitak under 2014.
Portföljförvaltningen bidrog med
besparingar på 4,5 miljoner euro genom
hyresförhandlingar, och kompenserade
för nedgången i intäktsgenerering och
tillväxt. Rezidor upprättade 2012 en särskild avdelning för portföljförvaltning för
att finjustera hyresportföljen, och detta
proaktiva arbete har gett resultat. Vi

arbetar löpande med vår portfölj och
omstrukturerar för att optimera resultatet
genom att förlänga lönsamma och avsluta
olönsamma avtal.
Stängningen av Radisson Blu Hotel i
franska Lyon påverkade resultatet negativt med cirka 10 miljoner euro 2014.
Hotellet togs ur drift i januari 2014 för en
omfattande renovering, och när det upptäcktes att det fanns asbest i fastigheten
fick den planerade nyöppningen flyttas
fram till andra halvåret 2016.

Prognos för 2015
Route 2015 är även fortsättningsvis ett
viktigt mål för Rezidor i arbetet med att
förbättra marginalerna. Vi förväntar oss
att göra ytterligare framsteg under 2015.
Programmet kommer även att fortsätta
stödja våra långsiktiga finansiella mål,
inklusive en EBITDA-marginal på 12 procent över en konjunkturcykel, en liten
positiv genomsnittlig nettokassa i balansräkningen samt en utdelning till aktie
ägarna på cirka en tredjedel av årets
resultat efter skatt. Totalt sett kommer
Route 2015 att fortsätta stärka vår långsiktiga strategi för lönsam och hållbar tillväxt genom management- och franchiseavtal, med särskilt fokus på utvalda
tillväxtmarknader.

FRAMGÅNGSRIK NYEMISSION
”Rezidors nyemission 2014 – som
stöddes av vår majoritetsägare Carlson och övertecknades till 144 procent – har gett cirka 24 miljoner nya
aktier och en nettobehållning på
cirka 58,5 miljoner euro. Under det
gångna året har vi ökat våra investeringar, och lagt totalt 53 miljoner euro
på renovering av cirka 2 000 gästrum
i Norden och Övriga Västeuropa, vilket utgör mer än 10 procent av vår
hyresportfölj. Framöver ska vi även
använda tillskottet från nyemissionen
för att öka takten i ett antal portföljförvaltningsinitiativ, som omförhandling
eller avslut av avtal med förlustbringande hotell. Slutligen ska vi stärka tillväxten sett till antalet rum genom
investeringar eller andra insatser, i
synnerhet i våra fokusländer. Olika
projekt har redan identifierats.”

”Nyemissionen gör
det möjligt för oss
att driva viktiga
strategiska prioriteringar och agera
snabbare.”
Knut Kleiven
vice VD & CFO
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VÅRA VÄRDERINGAR
LOREM IPSUM

BEING HOST
Vara professionell, ansvarstagande, fokusera på kvalitativa
tjänster och tillhandahålla en minnesvärd upplevelse.

Being Host innebär för mig…
…att välkomna gästerna till
hotellet på samma sätt som jag
skulle välkomna dem hemma
hos mig – med en personlig
prägel på allt jag gör.”
Unn Werdenhoff, projektledare Radisson Blu
Waterfront Hotel Stockholm, Sverige

…att alltid finnas där för mina
gäster och mina medarbetare,
med ett öppet hjärta och en förståelse för vad de behöver.”
Kim Bakker, Meeting & Events Sales Coordinator
Park Inn by Radisson Amsterdam Schiphol,
Nederländerna

REZIDOR KONCERNPRESENTATION 2014

EN VÄXANDE
GLOBAL AFFÄR
Resor och turism fortsätter att utvecklas starkt världen över trots
ekonomiska, geopolitiska och hälsomässiga utmaningar i många länder.

Internationella resor och turism har stor
ekonomisk betydelse. Branschen växte
snabbare än världsekonomin 2014, och
står för 9 procent av den globala bruttonationalprodukten. Ett av elva jobb världen över återfinns inom resor och turism,
och sektorn genererar drygt 6 procent av
världens export. Branschen är en viktig
drivkraft för socioekonomiska framsteg
och ger stöd i nuvarande period med
bräcklig, global ekonomisk återhämtning
där många länder är kvar i riskzonen.
Under de senaste sex decennierna har
turismen ökat, både sett till antalet turister
och antalet turistdestinationer. Ett ständigt
växande antal destinationer har öppnat
upp för och investerat i turism. Många
av dessa destinationer är belägna på
nya, dynamiska tillväxtmarknader. Trots
tillfälliga oförutsedda ”chocksituationer”
– som oroligheterna i Ukraina och utbrottet av ebola i Västafrika – har den internationella turismen visat oavbruten tillväxt i
antalet ankomster, från 25 miljoner 1950
till 1,1 miljarder 2014. De flesta resenärer
når sin destination med flyg, och tillväxten i flygtrafiken är idag så snabb att den
globala flygplansflottan beräknas att fördubblas inom 20 år.
Enligt världsturismorganisationen
(UNWTO) kommer antalet internationella
besök att fortsätta öka för att nå 1,8 miljar-
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der 2030. Antalet besök i tillväxtregioner
förväntas öka dubbelt så snabbt som i
utvecklade ekonomier, och marknads
andelen för dessa allt populärare destinationer förväntas öka från 47 procent
2013 till 57 procent 2030.

Ett globalt perspektiv
Den globala hotellbranschen har enligt
STR Global för närvarande 15,4 miljoner
hotellrum i drift (varav cirka 50 procent
under varumärke och 50 procent utan
varumärke) och 5,2 miljoner av dem
återfinns i EMEA (Europa, Mellanöstern
och Afrika). Globalt finns 1,4 miljoner rum
under utveckling – 286 000 av dem i
EMEA där London, Istanbul och Moskva
är de största marknaderna. Branschen
bedöms fortsätta att växa, men utvecklingstakten på kort sikt är beroende
av de ekonomiska och politiska förut
sättningarna. På lång sikt ser Deloitte
hur sju viktiga trender har betydelse för
den globala hotellbranschen: tillväxten
på tillväxtmarknader; de demografiska
förändringarna; konsumenttillvänd teknik;
förmågan att dra till sig, utveckla och
behålla talanger; den ökade vikten
av hållbarhet; externa händelser och
cykler; och sist, men inte minst, varu
märkens värde för konsumenterna.
(Källa: Hospitality 2015).

ANMÄRKNINGSVÄRD
UTVECKLING
”Utvecklingen under 2014 är
anmärkningsvärd med tanke på att
olika delar av världen fortsätter att
möta betydande geopolitiska och
hälsorelaterade utmaningar, samtidigt som den globala ekonomiska
återhämtningen är fortsatt både
bräcklig och ojämn. Ännu viktigare
är det allt större politiska intresse vi
ser för turistsektorn i många länder.
Detta är uppmuntrande, inte minst
för att turism är en av de sektorer
som är bäst på att skapa arbetstillfällen när jobbskapande behöver
vara allas prioritet nummer ett.”
Taleb Rifai
Generalsekreterare, Världsturism
organisationen (UNWTO)

RESOR OCH TURISM

DÄRFÖR ÄR TURISM VIKTIGT
Under 2014 växte den internationella rese- och turismindustrin snabbare än
världsekonomin och förblev en drivkraft för socioekonomiska framsteg.

9%

av global BNP
– direkt, indirekt och
inducerad effekt

1/11
jobb

1,4
biljoner dollar
i export

6%
av världens
export

29%

av exporten av tjänster

Källa: UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition
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Utvecklingen inom EMEA
Med en tillväxt på 4,7 procent under 2014
ökade den internationella turismen klart
över förväntan och överträffade den långsiktiga prognosen från UNWTO. Mer än
50 procent av besöken registrerades i
Europa, som förblir världens mest besökta
region. Men Europas olika regioner noterade olika utveckling. Medan Nord- och
Sydeuropa uppvisade en stabil tillväxt,
där destinationer som Grekland, Portugal
och Spanien återhämtade sig från ekonomiska oroligheter, var tillväxttakten mer
blygsam i Västeuropa och oförändrad
i Central- och Östeuropa. I Östeuropa
påverkades branschen av oroligheterna
i Ryssland och Ukraina. Konjunkturnedgången i Ryssland och inbördeskriget i
Ukraina ledde till att den regionala hotellbranschen noterade en kraftig minskning
i antalet internationella besök.
Under 2014 redovisade den europeiska hotellmarknaden en RevPAR-tillväxt
på 5,8 procent till 73 euro, en ökning
driven av både rumspris och beläggningsgrad. Storbritannien och Irland
visade den s tarkaste RevPAR-tillväxten
med 14,5 procent respektive 13,4 procent.
Ryssland stod för det motsatta förhållandet med ett brant fall på 28,6 procent till
49 euro.

Besöken i Afrika ökade med 2 procent
under 2014 trots utbrottet av ebola i
Västafrika. Resultat ska samtidigt läsas
med viss försiktighet eftersom data från
regionen är begränsad och volatil. Ebola
påverkade affärsverksamheten i hela
Afrika, delvis på grund av missuppfattningar om hur viruset sprids. Ebola ligger
fortsatt högt på dagordningen för exempelvis Världshälsoorganisationen (WHO)
som förväntar sig en förbättring av situationen under första halvåret 2015. Mellanöstern redovisade en ökning av antalet
besökare med 4 procent, en viss återhämtning från de sedan 2011 årligen sjunkande siffrorna. Samtliga destinationer
i regionen redovisade en positiv tillväxt
där Egypten, Jordanien, Libanon och Saudiarabien stod för en kraftfull förbättring.
Mellanöstern och Afrika redovisade en
total RevPAR-tillväxt på 4,9 procent till 105
dollar. Bahrain, som återhämtat sig efter
den arabiska våren, redovisade det bästa
resultatet i Mellanöstern med en tillväxt
på 16,0 procent, och Egypten var nummer
ett i Nordafrika med en ökning på 28,0
procent, en direkt följd av att lugn och
stabilitet åter råder i landet. Osäkerhet
fortsatte annars att prägla flera länder i
Afrika söder om Sahara, vilket resulterade
i 3,7 procent lägre RevPAR.

Hotelltransaktionerna i EMEA uppgick
till 16 miljarder euro under 2014, en
ökning på 30 procent jämfört med 2013.
Transaktionsaktiviteterna bestod till 62
procent av portföljavtal och till 38 procent
av avtal som bara berör en tillgång. Storbritannien var fortsatt den mest likvida
marknaden med 37 procent av den totala
transaktionsvolymen, följt av Tyskland
och Grekland. Investeringsfonder och
riskkapitalbolag var de mest aktiva
köparna och säljarna, följda av hotell
operatörer. (Källa: JLL)

Utmanande förutsättningar
Prognosen för hotellbranschen i EMEA
för 2015 är blandad och med utmaningar
på viktiga marknader. Även om Internationella valutafonden (IMF) räknar med en
global BNP-tillväxt på 3,5 procent, är återhämtningen ojämn i eurozonen. I många
länder i Europa ligger BNP i reala termer
på nivåer lägre än före recessionen och
ungdomsarbetslösheten är ett stort problem. Tillväxten fortsätter på de flesta tillväxtmarknaderna, men händelser som
det spända läget i Ryssland och utbrottet
av ebola i Västafrika behöver bevakas
noggrant.

Internationella ankomster – utfall och prognos 1950–2030
Utfall
1 800
Internationell turism – antal ankomster (miljoner)

VÄRLDENS STÖRSTA TURISTDESTINATIONER

Prognos
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Källa: Världsturismorganisationen (UNWTO)
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RESOR OCH TURISM

VÄRLDEN
USA

EU

RYSSLAND/OSS

2014

2014

2014

2014

3,3%
3,5%

2,4%
3,6%

0,8%
1,2%

0,8%
1,6%

LATINAMERIKA

MÖNA*

SUB-S. AFRIKA

ASIEN

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015
2014

BNP-UTVECKLING
Tillväxtprognoserna har
reviderats ned kraftigt
och utsikterna för 2015
och framåt är fortsatt
svaga.

1,3%
2,2%
2015

* Mellanöstern och Nordafrika (MÖNA)

2,6%
3,8%
2015

5,1%
5,8%
2015

6,5%
6,4%
2015

Källa: IMF World Economic Outlook
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ETT STRATEGISKT
PARTNERSKAP
Tillsammans erbjuder vi mer! Som Carlson Rezidor Hotel Group harmoniserar
vi våra varumärken globalt och accelererar intäktsgenereringen.

Hotellkoncernen Carlson Rezidor är ett
strategiskt partnerskap mellan två dynamiska verksamheter: Carlson, ett familjeägt, globalt hotell- och resebolag med
bas i USA, samt Rezidor, ett publikt bolag
noterat på Stockholmsbörsen.
Carlson Rezidors portfölj omfattar drygt
1 300 hotell och 222 000 rum i över 105
länder, och koncernen har 88 000 medarbetare.
Rezidor driver och utvecklar Carlsons
varumärken Quorvus Collection, Radisson
Blu, Radisson Red och Park Inn by Radisson
i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

AMERIKA

I Nord- och Sydamerika samt i Asien och
Stillahavsområdet driver och utvecklar
Carlson varumärkena Radisson, Park Plaza
och Country Inns & Suites.
Carlson och Rezidor har en lång
gemensam historia. De första ramavtalen
för franchising tecknades 1994 för Radisson
Blu och 2002 för Park Inn by Radisson.
När Rezidor börsnoterades 2006 blev
Carlson företagets största aktieägare,
och är i dag majoritetsägare (50,2%). I
början av 2012 meddelade Carlson och
Rezidor att de ingått ett strategiskt partnerskap och sedan dess uppträder de

EMEA

ASIEN

som ett bolag på marknaden under namnet Carlson Rezidor Hotel Group. Genom
att Carlson och Rezidor harmoniserar sina
varumärken globalt skapas möjlighet till
betydande synergier och gemensamma
aktiviteter, vilket ger högre intäkter och
snabbare utveckling. Under 2014 lanserades en ny varumärkesarkitektur med nya
varumärken som Quorvus Collection i
lyxsegmentet och Radisson Red i Lifestyle Select-segmentet. Dessutom inleddes ett IT-projekt, en viktig faktor för att
kunna nå de ambitiösa målen och behålla
konkurrenskraften i en IT-driven värld.

TOTALT

675
HOTELL

505
HOTELL

192

1 372

78 086

112 209

32 089

222 384

RUM

RUM

HOTELL

RUM

HOTELL

RUM

Rezidor, Edwardian Group och
PPHE driver hotell i EMEA. Carlson
driver hotell i Amerika och Asien.
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VÅRA VARUMÄRKEN
LOREM IPSUM

Radisson Blu Hotel, Split, Kroatien

En stark portfölj
I Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA)
driver och utvecklar Rezidor fyra starka varumärken som täcker segmenten från mellan
klass till lyx. Varje varumärke har sitt eget
koncept, med en definierad målgrupp och
tillväxtstrategi. Portföljen är omsorgsfullt
utformad för att tillgodose behov och önskemål hos våra inhemska och internationella
gäster, ägare och affärspartner.

QUORVUS COLLECTION

RADISSON RED

En ny generation av utsökta, utformade lyxhotell inspirerade av den moderna resenärens livsstil och behov.

Lifestyle Select: Ett helt nytt varumärke, i ett
helt nytt segment för den nya milleniegenerationen – och som vågar vara helt annorlunda.

RADISSON BLU

PARK INN BY RADISSON

Ikonisk, stilren och sofistikerad. Varumärkets
löfte och Yes I Can! -andan ger gästerna en
unik upplevelse.

Ett av världens smartaste varumärken i mellan
klassegmentet – med fokus på generation
X och Y och som bygger på uppkoppling,
valfrihet och gemenskap.

LYX

ÖVRE FÖRSTAKLASS

LIFESTYLE SELECT
(FÖRSTAKLASS)

MELLANKLASS
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Symphony Style Hotel
Kuwait

GARANTERAT
LYXIGT
Quorvus Collection är en ny generation av utsökta lyxhotell inspirerade
av den moderna resenärens livsstil
och behov. Varje hotell erbjuder en
särpräglad, och inspirerande, upplevelse. Quorvus-hotellen skiljer sig
från andra hotell i fråga om storlek,
arkitektur, stämning och design, och
utmärks av historiska landmärken,
moderna adresser, klassiska boutiquer och retreat i stadsmiljö.
Skräddarsydda tjänster
Alla hotell erbjuder ett paket av
skräddarsydda tjänster för hotell
gästernas behov. Konceptet ”Q24”
består av sex viktiga livsstilselement:
wellness, uppladdning och stil så att
kroppen får sitt, samt inspiration,
underhållning och uppkoppling för att
möta hjärnans behov. Det är en del
av vår filosofi: att en verkligt lyxig upplevelse, helt enkelt, är ett sätt att leva.

2
305
2
HOTELL

RUM

LÄNDER
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VÅRA VARUMÄRKEN
LOREM IPSUM

Radisson Blu Hotel
Birmingham, Storbritannien

UNIKT FÖR DIG
Ikoniskt, stilrent och sofistikerat.
Radisson Blu är ett av världens
ledande hotellvarumärken. Här skapas
unika hotell för olika marknader och
människor. Utformningen möter önskemålen hos dagens hotellgäster, med
en spännande atmosfär och mycket liv
och rörelse. Utmärkt placerade och
med en härlig känsla för k ulturarvet.
Yes I Can!
Radisson Blu handlar mycket om
design, men företagskulturen är ändå
viktigast – till sist handlar allt om våra
medarbetare. Vår ”Yes I Can!”-anda
ger gästen en härlig hemkänsla vid
ankomst, med fokus på detaljer och
en innovativ och heltäckande upplevelse. Radisson Blu är en utmärkt
investering då vi arbetar med de bästa
inom modern design. Vi är starkt
dedikerade till ansvarsfullt företagande. Vi erbjuder effektiva och
kreativa lösningar för nybyggda hotell
och konverteringar av befintliga hotell.

282
67 344
70
HOTELL

RUM

LÄNDER
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Radisson Red
rendering

VÄLKOMMEN
TILL NÅGOT NYTT
Radisson Red handlar inte bara om att
skapa ett nytt, spännande hotellvarumärke; vi utvecklar en helt ny kategori
– Lifestyle Select. Kundupplevelsen
står alltid i centrum på Radisson Red,
hotellet för den moderna, effektiva,
högteknologiska globala resenären.
Relevant. Stilrent. Livsbejakande.
Stilrent och inbjudande
Lobbyn anger tonen med självklar
teknik och omfamnande estetik.
Incheckningen är pappers- och nyckellös. Det finns ingen restaurang med
full service men Ouibar och Redeli
erbjuder cocktail, vin och öl samt en
tallrik med god plockmat dygnet runt.
Rummen är stilrena med anpassade
designdetaljer och byggda för flexibel
funktionalitet. Radisson Red introduceras i Europa under 2016. Filosofin
bakom varumärket är helt ny: fantasin
skapar upplevelsen och upplevelsen
formar framtiden.

Rezidor Hotel Group driver eller utvecklar ännu inte
någon Radisson Red-anläggning. C arlson Rezidor
Hotel Group Asia-Pacific har annonserat om det
första Radisson Red under utveckling, i Shenyang
Hunan i nordöstra Kina.
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VÅRA VARUMÄRKEN
LOREM IPSUM

Park Inn by Radisson
Oslo Airport, Norge

SÄTTER FÄRG PÅ
VISTELSEN
Ett av världens smartaste mellanklasshotell. Lättillgängligt och inkluderande.
Riktar sig till teknikintresserade, unga
och ungdomliga världsresenärer som
vet vad de vill ha ut av en hotellvistelse och är villiga att betala för det,
men som vill ha valuta för pengarna.
Park Inn by Radisson är positivt, livsbejakande och okomplicerat. Här
erbjuds vänlig Yes I Can!-service som
gör att gästerna känner sig hemma
och kan slappna av.
Ha en härlig tid!
Bekväma, funktionella rum och flexibla
allmänna utrymmen utformade för
minnesvärda möten – för en härlig tid
med god mat. Varumärket är framtaget
utifrån ett effektivt utnyttjande av ytor,
värdeskapande konstruktion och en
optimalt vinstdriven verksamhet för att
maximera avkastningen på investeringen. Hur man än ser på det så är
det ett smart val. Modernt. Livsbejakande. Fashionabelt. Och så enkelt!

145
27 503
37
HOTELL

RUM

LÄNDER
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VÅRA VÄRDERINGAR
LOREM IPSUM

LIVING TRUST
Få förtroende genom ärlighet och integritet, ge ansvar till
medarbetare på alla nivåer. Vi lovar – vi levererar resultat.

Living Trust innebär för mig...
…att utveckla de ibland dolda
talangerna hos medarbetarna
och ge dem fullmakt att fatta
beslut direkt.”

…att ge beröm till kollegor och
använda deras idéer, energi
och entusiasm för att driva
både mig själv och andra.”

Jim Schleich, GM Park Inn by Radisson Cape
Town Foreshore, Sydafrika

Richard Biggs, SVP Revenue Optimisation
& Distribution, Bryssel, Belgien
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DYNAMISK
UTVECKLING
Basen i vår strategi är en avgiftsbaserad tillväxt med franchise- och management
avtal. Vi har ett fortsatt starkt fokus på tillväxtmarknader, och driver vår utveckling
genom skräddarsydda verktyg som baseras på förtroendeskapande relationer
med våra samarbetspartner.

Vår långsiktiga affärsutvecklingsstrategi
har som mål att uppnå hållbar och lönsam tillväxt genom franchise- och managementavtal, vilket dämpar marknads
volatiliteten och driver marginalerna. Vi
fokuserar på tillväxtmarknaderna och
utvalda fokusländer. Vi har en dynamisk
affärsmodell med flexibla avtalsstrukturer
och en effektiv och aktiv hantering av
portföljen och vår pipeline. En viktig
del av vår affärsfilosofi är de personliga,
förtroendeskapande och ömsesidigt
fördelaktiga relationerna vi har med
våra ägare och utvecklare, något som
utmärker Rezidor i branschen. Innovativa
initiativ, som inkluderar nyemissionen
under 2014, gör det möjligt för oss att
växa snabbare och tillföra ytterligare
värde till våra affärsprojekt.

50+
hotell i Afrika
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Avtal och hotellöppningar
Under 2014 tecknade vi avtal om 32 projekt
med 6 557 rum – samtliga hotell under våra
nyckelvarumärken Radisson Blu (cirka 70
procent) och Park Inn by Radisson (cirka
30 procent) och enbart avgiftsbaserade
avtal. Tillväxtmarknaderna och viktiga
fokusländer stod för den största delen av
avtalen, som inkluderade åtta hotellkonverteringar. Konverterade hotell är en viktig tillväxtfaktor eftersom de snabbt kan
tas i drift. Park Inn by Radisson har fått en
ny design och återlanserats som ett smart
varumärke för konverterade hotell, något
som ytterligare kommer att hjälpa oss att
driva denna viktiga del av verksamheten.
Vi öppnade 18 hotell med 3 536 rum
under 2014, varav flera flaggskeppshotell i
Turkiet och Ryssland. Bland annat öppnades två nya Radisson Blu-hotell i Istanbul,

något som ytterligare stärker Radisson
Blus position som det största första
klassvarumärket i staden, samt de ryska
hotellen Park Inn by Radisson P
 ulkovo
Airport i Sankt Petersburg och Radisson
Blu Hotel Sjeremetievo Airport i Moskva,
som är det första hotellet med en direkt
länk till flygterminalerna.
Under 2014 introducerade vi även två nya
varumärken på marknaden, vilket ger oss
fler möjligheter att växa och ta marknadsandelar. Lyxiga Quorvus Collection slog upp
portarna till de första hotellen, Symphony
Style Hotel i Kuwait och G&V Royal Mile
Hotel i Edinburgh. Rezidor drev tidigare
båda dessa hotell under det nu nedlagda
varumärket Hotel Missoni. Det nya varumärket R
 adisson Red täcker in ett nytt segment kallat Lifestyle Select, och står redo
för att växa på trendiga stadsadresser.

VERKSAMHETSUTVECKLING
LOREM IPSUM

Park Inn by Radisson
Rosa Khutor, Ryssland
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FOKUS PÅ UNGA
MARKNADER
Rezidor driver verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Vi
finns i 73 länder med sammanlagt 340 hotell med 76 609 rum i drift och
92 hotell med 19 000 rum under utveckling. Vår strategi omfattar en
avgiftsbaserad och geografiskt diversifierad tillväxt baserad på franchiseoch managementavtal, och vi fokuserar på tillväxtmarknader där vi vuxit
med i genomsnitt 9 procent per år sedan 2010. Vår viktigaste region för
tillväxt är den mäktiga kontinenten Afrika, där vi har branschens största
pipeline av hotell och rum under utveckling*.
*Källa: W Hospitality

RUM I DRIFT PER REGION, %
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UNDER
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RUM UNDER
UTVECKLING
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Norden, 1%

Mellanöstern, Afrika & övriga 60%

Mellanöstern, Afrika & övriga 60%

VERKSAMHETSUTVECKLING
LOREM IPSUM

Öppnade och signerade
hotell under 2014
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MELLANÖSTERN,
AFRIKA & ÖVRIGA

SIGNERADE

ÖPPNADE

SIGNERADE

3

1

HOTELL

19 5

70

3 839 693

HOTELL

771

RUM

RUM

HOTELL

RUM

RUM

ÖPPNADE

HOTELL

RUM

Rezidors verksamhetsregioner
Carlsons verksamhetsregioner
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VÅRA NYKOMLINGAR
Under 2014 utökade vi vår portfölj med 18 hotell i drift med 3 536
enbart avgiftsbaserade rum. Våra öppningar drevs av tillväxtmarknaderna i Ryssland/OSS och Afrika, samt av utvalda fokusländer som
Turkiet som tack vare det strategiska läget mellan Europa och Asien är
en av dagens och morgondagens mest intressanta tillväxtmarknader.
I drift
31 december 2014

Under utveckling

Hotell

Rum

Hotell

Rum

Per region:
Norden

60

14 890

1

215

Övriga Västeuropa

142

27 535

8

1 745

Östeuropa

86

21 838

29

5 638

Mellanöstern, Afrika och övriga

52

12 346

54

11 402

340

76 609

92

19 000

Totalt
Per varumärke:
Radisson Blu

228

55 041

54

12 303

Park Inn by Radisson

107

20 816

38

6 687

5

752

—

10

340

76 609

92

19 000

70

17 538

—

—

182

41 339

78

16 485

Övriga
Totalt
Per avtalstyp:
Hyresavtal
Managementavtal
Franchiseavtal
Totalt

88

17 732

14

2 515

340

76 609

92

19 000

RADISSON BLU
OLD MILL HOTEL
BELGRAD, SERBIEN
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 236

PARK INN
BY RADISSON
DUQM, OMAN
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 73

XXVIII
REZIDORREZIDOR
KONCERNPRESENTATION
KONCERNPRESENTATION
2014
2014

LOREM IPSUM

18

hotellöppningar
i EMEA

PARK INN BY RADISSON
LUND, SVERIGE
Avtalstyp: Franchiseavtal
Rum: 192

RADISSON BLU PALACE HOTEL
NOORDWIJK, NEDERLÄNDERNA
Avtalstyp: Franchiseavtal
Rum: 120

RADISSON BLU HOTEL & SPA
ISTANBUL TUZLA, TURKIET

RADISSON BLU HOTEL
ISTANBUL SISLI, TURKIET

Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 249

Avtalstyp: Franchiseavtal
Rum: 291
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XXIX

X

LOREM IPSUM

RADISSON BLU HOTEL
SJEREMETIEVO AIRPORT
MOSKVA, RYSSLAND
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 391

RADISSON BLU HOTEL
OSLO ALNA, NORGE
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 142

RADISSON BLU
MAMMY YOKO HOTEL
FREETOWN, SIERRA LEONE
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 171

PARK INN BY RADISSON
OSLO ALNA, NORGE
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 206

RADISSON BLU HOTEL

KAYSERI, TURKIET
Avtalstyp: Franchiseavtal
Rum: 244

PARK INN BY RADISSON
CITY CENTRE
SOTJI, RYSSLAND
Avtalstyp: Franchiseavtal
Rum: 153
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RADISSON RESORT & SPA
ZAVIDOVO, RYSSLAND
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 239
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XXX

LOREM IPSUM

RADISSON BLU HOTEL
DHAHRAN, SAUDIARABIEN
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 74

PARK INN BY RADISSON
PULKOVO AIRPORT
SANKT PETERSBURG,
RYSSLAND
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 200

PARK INN BY RADISSON
LIBREVILLE, GABON
Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 140

PARK INN BY RADISSON
NEWLANDS
KAPSTADEN, SYDAFRIKA
RADISSON BLU HOTEL
TJELJABINSK, RYSSLAND

Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 122

Avtalstyp: Managementavtal
Rum: 211

REZIDOR KONCERNPRESENTATION 2014

Radisson Blu
Gautrain Hotel
Johannesburg,
Sydafrika

Tillväxtmarknader och viktiga länder
Tillväxtmarknaderna är och förblir våra
viktigaste utvecklingsregioner. Afrika ligger högst upp på vår dagordning som en
kraftfull kontinent med enorma naturresurser och gott om arbetskraft, förbättrad
infrastruktur, en växande medelklass och
stor efterfrågan på moderna kvalitetshotell under internationella varumärken. Med
30 hotell och 6 000 rum har vi Afrikas
största pipeline av hotell och rum under
utveckling (Källa: W Hospitality). Vi driver
och utvecklar över 50 hotell med över
11 500 rum i 24 afrikanska länder. Under
2014 såg vi även en utökning av vårt strategiska samarbete med fyra nordiska fonder för att stödja och öka tillväxten i
Afrika. Överenskommelsen ”Afrinord” ska
tillhandahålla finansiering till hotellägare
och hotellutvecklare i Afrika och öka
affärspotentialen i vissa utvalda länder.
I och med detta utökas det finansiella
samarbetsprojekt som tillkom 2005, och
som sedan dess framgångsrikt stött projekt i Sydafrika, Kenya, Etiopien, Sierra
Leone och Mali.
Vi behöll även vår position som den
största internationella hotelloperatören i
Ryssland/OSS och Baltikum med totalt 74
hotell i portföljen. I denna region har vi
dubbelt så många rum som vår närmaste
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konkurrent. I början av 2014 utökade vi
vår redan ledande närvaro i ryska Sotji till
sex hotell och vi kunde under vinter-OS
framgångsrikt bereda plats för delegationer från olika länder samt internationella
medier och högt uppsatta personer och
kända ansikten.
I Saudiarabien, ett av våra viktigaste
fokusländer, tecknade vi ett landsutvecklingsavtal under 2014. Tillsammans med
den regionala koncernen Al Hokair, kommer vi att utveckla och driva 30 hotell på
primära och sekundära destinationer i
Saudiarabien.

Utmaningar och lösningar
Under de senaste fyra åren har vi ökat
vår portfölj på tillväxtmarknaderna med i
genomsnitt 9 procent per år. I dag finns
44 procent av våra rum i drift i dessa regioner, och de stöder vår lönsamhet med
ett högt RevPAR och därmed hög avgiftsintjäning. Vi tror på tillväxtmarknadernas
underliggande drivkraft, men oroligheterna i Ryssland och Ukraina och utbrottet av ebola i Västafrika innebar utmaningar under 2014. Vår geografiska
diversifiering och vår avgiftsbaserade
affärsmodell med franchise- och managementavtal ger ett bra skydd under sådan
turbulens.

ETT VINNANDE KONCEPT
”Inom Rezidor innebär framgångsrik affärsutveckling även utveckling av relationer. Vi tror på en personlig, förtroendeskapande och
öppen relation med våra ägare.
Vår decentraliserade koncernstruktur gör att vi kan befinna oss
geografiskt nära våra samarbetspartner, och snabbt och effektivt
möta deras behov och stödja
dem under varje enskild fas, från
avtalsförhandlingar till undertecknande, utvecklingsfas och öppnande. När vårt team tagit över
driften fortsätter vi att övervaka
våra avtal och tillhandahålla råd,
för att slutligen kunna leverera
bästa möjliga avkastning på investeringen.”

“Snabbhet,
mottaglighet,
kreativitet och
rörlighet får oss
att sticka ut.”
Elie Younes
Executive Vice President &
Chief Development Officer

VERKSAMHETSUTVECKLING
LOREM IPSUM

Våra avtalstyper
Managementavtal

Franchiseavtal

Hyresavtal

Varumärke, marknadsföring,
distribution, reservation

Rezidor

Rezidor

Rezidor

Medarbetare

Oberoende part

Oberoende part

Rezidor

Rezidors finansiella åtagande

I vissa fall, resultatgaranti

Inget

Hyra – fast eller rörlig
4–5% av hotellintäkterna
i underhållsinvesteringar

Intäkter för Rezidor

Avgift som % av totala intäkter
plus % av resultat

Avgift som %
av rumsintäkter

Samtliga intäkter

70–80%

50%

8–15%

Förväntad EBITDA-marginal
för Rezidor

Vår portfölj
Per avtalstyp

76 609
rum i drift

Per region

Franchiseavtal, 23%
Hyresavtal, 23%
Managementavtal, 54%

Per varumärke

Norden, 19%
Övriga
Västeuropa, 36%
Östeuropa, 29%

Park Inn by Radisson, 27%
Radisson Blu, 72%
Övriga, 1%

Mellanöstern, Afrika
& övriga, 16%

19 000
rum under
utveckling

95 609
rum totalt

Franchiseavtal, 13%
Hyresavtal, 0%
Managementavtal, 87%

Franchiseavtal, 20%
Hyresavtal, 18%
Managementavtal, 61%

Norden, 1%
Övriga
Västeuropa, 9%
Östeuropa, 30%
Mellanöstern, Afrika
& övriga, 60%

Norden, 16%
Övriga
Västeuropa, 31%
Östeuropa, 28%
Mellanöstern, Afrika
& övriga, 25%

Park Inn by Radisson, 35%
Radisson Blu, 65%
Övriga, 0%

Park Inn by Radisson, 29%
Radisson Blu, 70%
Övriga, 1%

REZIDOR KONCERNPRESENTATION 2014

27

Radisson Blu Hotel
Frankfurt, Tyskland

ETT VARUMÄRKE
ÄR ETT LÖFTE
2014 var i allra högsta grad ett definierande år med förnyat fokus
på global varumärkesharmonisering för ökad lönsamhet.

Ett varumärke är mer än en logotyp. Det
är även ett löfte som skapar förväntningar.
Inom Rezidor vill vi överträffa våra gästers, ä
 gares, partners och teammedlemmars förväntningar. Tillsammans med vår
varumärkesägare Carlson har vi lagt ner
ett omfattande arbete på att harmonisera
våra varumärken världen över så att vi
kan erbjuda våra gäster samma upp
levelse och internationella standarder på
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produkter och tjänster över hela världen
– oavsett om de bor hos oss i Europa,
Mellanöstern, Afrika, Amerika eller i Asien
och Stillahavsregionen. Våra globala
säljspecialister utnyttjar varje tillfälle att
genom en holistisk, global strategi marknadsföra alla hotell i samtliga länder och
till alla viktiga kunder.
Under 2014 skapade Carlson Rezidor en
ny varumärkesarkitektur för att bättre

serva sina globala kunder. Varumärkesarkitekturen för Europa, Mellanöstern och
Afrika omfattar Quorvus Collection, Radisson Blu, Radisson Red och Park Inn by
Radisson. De täcker tillsammans hela
spektrumet från lyx, exklusiv livsstil med
full service till mellanklass. De olika varumärkena utlovar olika gästupplevelser.
Varje varumärke har sitt eget varumärkesråd (globalt och för EMEA) som träffas

INTÄKTSGENERERING

Park Inn by Radisson
Oslo Airport, Norge

regelbundet för att granska standarder,
huvudsakliga konkurrenter, kundtrender,
tillväxtmöjligheter och för att utveckla
nya produkter och servicekoncept.

genererande motor möter marknadens
skiftande dynamik och d
 river lönsam
tillväxt.

Att bygga varumärkeslojalitet
Bränsle för vår intäktsgenererande
motor
Vi anser att varumärkeslojalitet har en viktig roll för att öka företagets intäkter och
kommersiella framgång. Vår intäktsgenererande motor är utformad för att hjälpa
oss att snabbare nå våra lönsamhetsmål.
Med hjälp av vårt dynamiska team av
experter inom försäljning, intäktstransaktioner och -distribution, digital marknadsföring, lojalitet, PR, varumärkes- och marknadsföringskommunikation, arbetar vi
med ett flertal initiativ för att förbättra vår
varumärkesmedvetenhet, kundlojalitet
och slutligen våra ekonomiska resultat.
Under 2015 kommer vi att implementera vår nya strategi för intäktsgenerering. Strategin fokuserar på fyra pelare:
(1) Omvandling av onlineverksamheten
(2) Omvandling av direktmarknadsföring
och lojalitet (3) Omvandling av försäljning
(4) Omvandling av analys. Strategin har
utformats för att säkerställa att vår intäkts-

Våra kunder vill ha kvalitet och förväntar
sig att vi alltid uppfyller vårt varumärkeslöfte. Varumärkeslojalitet är inte längre
vad det en gång var. Kunder är inte lojala
till endast ett varumärke utan letar efter
det bästa erbjudandet och förlitar sig på
rekommendationer och recensioner vid
nästa inköp. Club Carlson, ett av världens
mest generösa lojalitetsprogram, utgör
en viktig grund när vi bygger kundlojalitet.
Antalet medlemmar har nästan fördubblats under de senaste tre åren. Vi
välkomnar nu 13,5 miljoner medlemmar
över hela världen (3,1 miljoner medlemmar i EMEA). Förmåner som kostnadsfria
nätter från så lite som 9 000 poäng, utan
datumbegränsningar på standardrum,
och attraktiva inlösenalternativ som förbetalda kort och presentkort, flygbolagspartners och partners för donationer till
välgörenhetsorganisationer, gör Club
Carlson till ett av branschens mest värdefulla lojalitetsprogram. Club Carlson

RELATIONER MED GÄSTERNA
”Vi följer den snabba digitala utvecklingens påverkan på beteende och
köpmönster. Enligt prognoserna kommer 90 procent av världens befolkning, från sex år fyllda och uppåt, att
ha en smartphone år 2020 (Källa:
Ericsson Mobility Report 2014). De nya
mobilerna har förändrat allt! Därför
bygger vi en kraftfull, global marknadsföringsstrategi för att hålla oss à
jour med de digitala trenderna. På så
vis kan vi erbjuda kunderna vad de vill
ha, till rätt pris och genom rätt kanaler.”

“Det handlar om
att skapa personliga relationer
med våra gäster,
ägare, partners
och aktieägare.”
Eric De Neef
Executive Vice President &
Chief Commercial Officer
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erbjuder även särskilda tjänster åt små
och medelstora företag, mötesplanerare
och resebyråer. Tack vare att Club
Carlson arbetar med flera olika varu
märken kan vi ge våra medlemmar ett
erbjudande i världsklass på olika nivåer
– för affärer och/eller nöje – på över
1 300 prisbelönta hotell och anläggningar i 105 länder.

Berätta vår historia
Ett varumärke speglar även hur vi pratar
med våra kunder och andra intressenter,
på varje nivå och in i varje detalj. Det
handlar egentligen mer om vad vi gör
än vad vi säger. Från vision och mission
till vardagens ljusglimtar som skapas av
40 000 Rezidorianer – vår strategi handlar om att berätta vår historia på ett trovärdigt sätt så att vi kan fortsätta att stoltsera som ett av världens mest etiska
hotellföretag.

I en digital värld där alla är journalister
och har en åsikt vill vi försäkra oss om att
vi kommunicerar vårt varumärkes värderingar och syfte på ett effektivt, konsekvent och kontinuerligt sätt. Det handlar
om att skapa personliga relationer med
våra kunder, partners, ägare och teammedlemmar – offline och online. Det
handlar om att starta en konversation om
varför vi gör det vi gör, och varför det har
betydelse i ett större sammanhang. Tack
vare vår allt större närvaro i sociala
medier för varumärken och företag kan vi
nu berätta vår historia snabbare och till
en större grupp följare och påverkare.
Som Benjamin Franklin sa: ”Det krävs
många goda handlingar för att skapa ett
gott rykte, och bara en dålig handling för
att förlora det.”
Vi har och kommer att fortsätta leverera
det vi lovat.

“Det krävs många goda handlingar
för att skapa ett gott rykte, och bara
en dålig handling för att förlora det.”
Benjamin Franklin
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En ny strategi för
intäktsgenerering

1

OMVANDLING AV
ONLINEVERKSAMHETEN

2

OMVANDLING AV
DIREKTMARKNADSFÖRING
OCH LOJALITET

3

OMVANDLING AV
FÖRSÄLJNING

4

OMVANDLING AV
ANALYS

INTÄKTSGENERERING

Radisson Red
rendering
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FIGHTING Z-PIRIT
Ständig entreprenörsanda, innovativ och
öppen för möjligheter. Snabbt beslutsfattande.

Fighting Z-pirit innebär för mig…

32

…att Rezidor är en del av mitt
dna. Jag är en hotellmedarbetare
som brinner för att vara pionjär,
är alltid nyfiken och begränsar
inte mig själv.”

…att vi aldrig någonsin ger
upp. Vi arbetar som ett team
mot alla odds – och över
vinner alla utmaningar och
motgångar.”

Erdem Bilgin, GM Park Inn by Radisson
Donetsk, Ukraina

Nuno Neves, GM Radisson Blu Mammy Yoko
Hotel Freetown, Sierra Leone
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VÅRA VÄRDERINGAR
LOREM IPSUM
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VÅRT LÖFTE
TILL VÅRT TEAM
Att utveckla talanger är en av grundpelarna i vår strategi
– vi vill dra till oss, behålla och utveckla de allra bästa talangerna.

Vår verksamhet handlar om människor
och vår största tillgång är våra 40 000
medarbetare av 143 olika nationaliteter.
Vi har definierat ”Develop Talent” som
en av fyra grundpelare i vår långsiktiga
strategi – vi vill vara en prioriterad
arbetsgivare och attrahera, behålla och
utveckla de allra bästa medarbetarna.
Vårt mål är att skapa en transparent och
motiverande prestationsbaserad och
talangutvecklande kultur, som uppmärksammar prestationer och ger konkurrenskraftiga ersättningar. Vi är stolta över vår
företagskultur som har fått ett positivt
erkännande både i och utanför branschen. Våra medarbetare tror på vår
mission Yes I Can! – på våra starka värderingar Being Host, Living Trust och
Fighting Z-pirit, samt på själva koncernen.

143
olika
nationaliteter
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Drygt 26 000 medarbetare deltog i vår
undersökning av företagsklimatet 2014,
och höjde poängen för den övergripande
medarbetarnöjdheten till 87,5 jämfört
med 87,0 för 2013. Resultatet innebär att
Rezidor inte bara är en ledande aktör
inom hotellbranschen utan även över
träffar många andra verksamheter 
världen över.

Vårt löfte
Under 2014 lanserade vi vårt första värdeerbjudande för medarbetarna, en så
kallad Employee Value Proposition – som
återspeglar vår målsättning, vår vision
och våra värderingar. Den är sammankopplad med vår 4D-strategi och är ett
uttryck för vår mångfald, vår särprägel
och vad vi brinner för. Vårt löfte (”Our

87,5
poäng i medarbetarundersökningen

 romise”) har skapats av våra medarbeP
tare, för våra medarbetare, och kan summeras i sju starka pelare: Vi drivs av vår
passion; Vi bryr oss på riktigt; Med innovation skapar vi vår framtid; Vi agerar
ansvarsfullt; Vi utmärker oss tillsammans;
Vi odlar talangerna och växer med
talangerna; Allt handlar om DIG. Vårt löfte
är vårt åtagande för alla som arbetar för
Rezidor, och det hjälper oss att förstå
vilka vi är och vad vi gör som företag. Det
är anledningen till varför medarbetarna
stannar hos oss och varför människor
över hela världen vill börja hos oss. Vårt
löfte är även ett kraftfullt verktyg för vår
interna och externa kommunikation.

MEDARBETARUTVECKLING
LOREM IPSUM

Radisson Blu Hotel,
Dakar, Senegal

KVINNLIGT LEDARSKAP

Kvinnligt ledarskap

Affärsledarprofil

En integrerad del av vårt löfte är projektet
Kvinnligt ledarskap (”Women in Leader
ship”) som även det lanserades 2014.
Den internationella hotellbranschen är
traditionellt sett en mansdominerad
bransch med specifika utmaningar, som
en servicekultur dygnet runt, inklusive
natt- och helgskift, och där geografisk
rörlighet hos medarbetarna mer eller
mindre förutsätts. Vi vill utmana det
rådande tänkandet, bryta ner barriärer
och aktivt uppmuntra våra kvinnliga medarbetare. Vår ambition är att öka antalet
kvinnor i ledande chefsbefattning till
30 procent fram till 2016. Med Kvinnligt
ledarskap har vi börjat att se mer flexibelt
på arbetsförhållanden och rörlighet, och
erbjuder personligt anpassade utvecklingsplaner för våra kvinnliga, och manliga, teammedlemmar. Programmet leds
av vår ledningsgrupp och våra hängivna
experter på vart och ett av de sex områdena inom hotelldrift. Kvinnligt ledarskap
är ett viktigt område i dagens värld, och
programmet ger stöd åt en nödvändig
förändring av företagskulturen.

Vägledande för vår företagskultur kring
Performance Management är Rezidor
Business Leader Profile – med fokus på
sju viktiga aspekter för att bli framgångsrik inom Rezidor: kommersiellt fokus, strategiskt perspektiv, goda ledaregenskaper, problemlösningsförmåga, hög
kvalitet på resultaten, bra relationer samt
passion och integritet. Dessa aspekter
omfattar företagsledning, chefer, områdes-, distrikts- och regionansvariga,
administrativa chefer samt adepter från
Mentor-Mentee-programmet. Utifrån
denna profil och dessa aspekter har vi
utvecklat en profil för chefer och avdelningsledare, Rezidor Business Success
Profile. Skillnaden jämfört med koncernens högst rankade medarbetare är att
medan R
 ezidor Business Leader-profilen
kräver ett långsiktigt strategiskt perspektiv, innefattar Rezidor Business Success-
profilen en bredare strategisk förståelse.

”Med ”Women in Leadership” har
vi påbörjat en spännande resa och
under 2014 kunde vi redovisa de
första framgångarna: Vi har påbörjat ett samarbete med G(irls)20
– en unik, global plattform som
uppmuntrar flickor och kvinnor –
och vi var exklusiv sponsor för deras
kampanj ”Fathers Empowering
Daughters”. Vi har gjort det möjligt
för kvinnliga chefer på Rezidor att
komma tillbaka på deltid efter att ha
varit föräldralediga genom mer flexibla arbetsförhållanden, och vi har
även uppmuntrat manliga medarbetare att vara föräldralediga för att få
en ny balans i livspusslet. ”Women
in Leadership” hyllar mångfald och
inkluderande. Det är en strategi för
att vinna kriget om de talanger som
finns, och för att skapa en bättre
balans mellan män och kvinnor
i ledningsteamen, eftersom sådana
team presterar bättre.”

”Kvinnligt ledarskap är ingen
kvinnofråga.
Det är en affärsfråga.”
Kathrine Ohm
Director People &
Performance Management
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30%
kvinnliga ledare
2016

Den tredje profilkategorin, Rezidor Talent
Profile, riktar sig till hotellmedarbetarna
och lägger tonvikten på en positiv attityd
och ett uppmärksamt, aktivt och ambitiöst bidrag till den dagliga driften.

Utvecklingssamtal och utbildningar
Regelbundna utvecklingssamtal, så kallade Talent Review Meetings, introducerades 2013 och vidareutvecklades under
2014 för samtliga områden och funktioner.
Utvecklingssamtalen innefattar individuella, målinriktade utvecklingsplaner, och
tar även upp frågan om successionsplanering, något som krävs för att säkerställa
verksamhetens fortsatta utveckling. Ett
annat viktigt steg mot att etablera en
resultatinriktad företagskultur togs i och
med harmoniseringen av koncernens
olika incitamentsprogram. Alla Rezidors
hotell, områden och centrala supportfunktioner har nu samma struktur, vilket
garanterar att alla enheter följer samma
regler.
Med omfattande och moderna utbildningar investerar vi i kompetens hos våra
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medarbetare. Efter de dynamiska kurserna
”Proactive Leadership” och ”Performance
Management Process” för samtliga hotellchefer 2013, har vi under 2014 låtit våra
mer än 2 800 avdelningschefer gå kursen ”Performance Management Process”
– vilket var Rezidors största utbildnings
insats någonsin. Vi fortsatte även med
vårt prestigefyllda Mentor-Mentee-
program som ger unga ledare möjlighet
att utvecklas under överseende av en
erfaren, överordnad chef.
Vårt eget managementinstitut fortsätter
att växa. Rezidors egen vidareutbildning
för chefer, The Business School@Rezidor
samlade 2 250 deltagare 2014 och kommer att fortsätta att anordnas på olika
hotell i EMEA under 2015. Utbildningen
inkluderar ett brett utbud av seminarier
från både interna och externa utbildare.

Priser och utmärkelser
Vi är stolta över att våra medarbetare,
hotell och varumärken har erhållit prestigefyllda branschutmärkelser under 2014.
Bland de största utmärkelserna var

beskedet att Rezidor för femte året i rad
utsetts till ett av världens mest etiska
företag av den USA-baserade tanke
smedjan Ethisphere Institute. I Storbritannien utsågs Rezidor som ”Best Employer
in Hospitality” och i Tyskland som ”Top
Job Employer”. Vårt ryska flaggskepp,
Radisson Royal Hotel, Moskva, röstades
återigen fram vid World Travel Awards till
”World’s Leading Luxury Business Hotel”.
Brian Gleeson, chef på Radisson Blu
Paradise Resort & Spa Sotji, Ryssland,
utnämndes till ”Best Hotelier” på MKG
Worldwide Hospitality Awards. I Sverige
och Norge tog Radisson Blu hem Grand
Travel Award som ”Best International
Hotel Chain”.
Bland våra internationella utmärkelser
stod ”Adversity Awards 2014” ut från
mängden. Utmärkelsen gavs till två hotell:
Radisson Blu Mammy Yoko Hotel i Free
town i Sierra Leone, för ett enastående
resultat i samband med utbrottet av ebola,
och till Park Inn by Radisson i Donetsk i
Ukraina, som fortsätter att vara i drift trots
det inbördeskrig som pågår i regionen.

MEDARBETARUTVECKLING
LOREM IPSUM
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HOTELL
MED HJÄRTA
Vi bryr oss om våra medarbetare och vår planet – och stärker
vår branschledande ställning inom ansvarsfullt företagande
genom att även sätta fokus på vattenförbrukningen.

Ansvarsfullt företagande (Responsible
Business) är ett viktigt inslag i Rezidors
företagsfilosofi och förankrat i vår vision.
Vi vill upplevas som en ansvarstagande
och innovativ organisation – som tar hand
om vår jord och agerar på ett hållbart sätt.
Tack vare våra starka skandinaviska rötter
har vi en lång tradition av att arbeta med
ansvarsfullt företagande. Vi antog vår första säkerhetshandbok redan 1988 och vår
första miljöpolicy 1989. Vi var även en av
de första hotellkedjorna i världen som lanserade ett koncernövergripande program
för ansvarsfullt företagande. Sedan 2009
är Rezidor medlem i FN:s Global Compact, ett globalt initiativ för företag som vill
anpassa sina verksamheter och strategier
till tio gemensamma principer kring
mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Under 2014
blev Rezidor den första hotellkoncernen

75%
miljömärkta hotell
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att underteckna FN:s initiativ ”The CEO
Water Mandate”, för användning av vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt.

Byggd på starka pelare
Vårt branschledande program för
ansvarsfullt företagande baseras på tre
pelare: Think Planet (minska vår negativa
miljöpåverkan); Think People (ta ansvar för
våra medarbetares och gästers hälsa och
säkerhet); och Think Together (respektera
sociala och etiska frågor såväl inom
bolaget som i de samhällen vi verkar).

Säkerhet och trygget
Säkerhetsfrågorna hör nära samman
med ansvarsfullt företagande, och spelar
en allt viktigare roll i dagens globala
miljö. Säkerhet har blivit en avgörande
fråga för våra internationella gäster och
intressenter. Rezidors säkerhetsprogram,

TRIC=S, betraktas som branschens bästa
praxis för säkert företagande, både för
hotell och för andra områden. TRIC=S
står för Threat Assessment (bedömning
av hotbild) + Risk Mitigation (riskminimering) + Incident Response Capability
(incidenthanteringskapacitet) + Crisis
Management Preparedness (krishanteringsberedskap) = Safe, Secure Hotels,
det vill säga säkra och trygga hotell.
TRIC=S är framtaget av Rezidor och
tillhandahåller säkerhetslösningar för
Carlson Rezidors hotell och kontor. Vi
övervakar hotbilden dygnet runt i samtliga länder där vi bedriver verksamhet.
Säkerhetsprogrammet omfattar regelbundna informationsmöten, utbildning av
medarbetarna, detaljerad vägledning
samt rutiner och verktyg för både krishantering och för att förebygga och
förbereda för eventuella incidenter.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
LOREM IPSUM
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Under 2014 blev vi den första större internationella hotellkoncernen som skrev
avtal med den globala säkerhetskonsulten
Safehotels. Sedan januari 2015 genomgår utvalda hotell inom Rezidor en formell
certifieringsprocess som omfattar säkerhetsutrustning, medarbetarnas utbildning
och medvetenhet, brandsäkerhet samt
första hjälpen. Safehotels kommer
därutöver att utvärdera vårt befintliga
interna säkerhetsprogram och dess
egenkontroll.
För vårt framgångsrika arbete med
ansvarsfullt företagande och vårt säkerhetsprogram har Rezidor varje år sedan
2010 listats som ett av världens mest
etiska företag.

mål för vattenstressade områden som
Afrika och Mellanöstern där vi växer
snabbt. Under 2015 kommer vi även att
fokusera på vattenfrågan inom ramen för
”Blu Planet”, vårt program för ansvarsfullt
företagande inom Radisson Blu. Rezidor
kommer att vara drivande i frågan om
mätbara vattenmål för hotell, ett initiativ
som ska lanseras av det globala ITP-
programmet (International Tourism
Partnership).
Våra hotell blir allt grönare. I dag är
75 procent av alla Rezidors hotell i EMEA
certifierade med en oberoende miljö
märkning. Vårt mål är 100 procent innan
slutet av 2015.

Think Together
I september 2014 firade Rezidor för elfte
gången Responsible Business Action
Month – som blev den mest framgångsrika aktionen hittills. Rezidors hotell i
EMEA organiserade närmare 700 evenemang och samlade in 340 000 euro till
World Childhood Foundation, Carlson
Rezidors globala välgörenhetspartner,
samt andra lokala initiativ. Childhood är
en organisation som står under drottning
Silvias beskydd och som är inriktad på att
hjälpa barn som riskerar att utnyttjas eller
utsättas för övergrepp.

Think People
Think Planet
För Think Planet har vi definierat ett
energibesparingsprogram, lanserat 2012,
med målsättningen att minska energianvändningen med 25 procent på alla våra
hotell senast i slutet av 2016. Vi avslutade
2013 och 2014 med 11 procent i energibesparing per uthyrt rum, och vi har utökat
åtagandet till att även omfatta vatten. Vattenbrist ses som ett mer akut problem än
klimatförändringen. Cirka 1,8 miljarder
människor bedöms påverkas av vattenbrist 2025, samtidigt som vattenuttaget i
utvecklingsländerna kommer att ha ökat
med 50 procent. Rezidor har genom att
underteckna FN:s initiativ ”The CEO
Water Mandate” åtagit sig att ta ansvar för
vattenhushållningen. Vårt engagemang
sträcker sig utöver vår egen verksamhet.
Vi kommer att inkludera leverantörskedjan och våra samarbetspartner, och samarbeta med samhällen och myndigheter
för att spara på vattnet och skydda vår
planet. Sedan 2007 har vi redan minskat
vattenförbrukningen med totalt 27 procent per gästnatt, och målet är att spara
ytterligare 5 procent fram till slutet av
2015. Framöver ska vi sätta mätbara
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I samband med den snabba expansionen
på tillväxtmarknader som Afrika, för vi en
aktiv dialog med de samhällen där våra
hotell finns. Majoriteten av de nyanställda
tillhör lokalbefolkningen. När de får
genomgå vidareutbildning tjänar hela
samhället på detta. På vissa hotell
erbjuder vi även stöd åt unga vuxna från
underprivilegierade hemmiljöer eller från
andra grupper i behov av stöd. På Park Inn
by Radisson Newlands i Kapstaden i Syd
afrika, som öppnade 2014, samarbetar
Rezidor med de dövas förbund i Sydafrika
– Deaf Federation of South Africa – och 30
procent av hotellets medarbetare är döva.
Sedan 2013 är Rezidor en ledande sam
arbetspartner för Youth Career Initiative
(YCI), ett globalt program i samarbete med
den internationella hotellbranschen som
erbjuder unga, underprivilegierade
människor sex månaders utbildning för att
ge dem livs- och arbetslivserfarenhet. Hittills har Rezidor gett stöd till YCI med
utbildning i Polen, Rumänien, J ordanien,
Etiopien, samt Senegal där fem trainees,
från den utmärkta klassen 2014 med nio
deltagare, får fortsätta sin utbildning på
Radisson Blu Hotel, Dakar.

De som ansvarar för Rezidors Responsible Business och Safety & Security
har också en global roll inom Carlson
Rezidor Hotel Group. De ser över och
koordinerar våra hållbarhets- och säkerhetsprogram världen över, och harmoniserar viktiga initiativ och budskap för att
öka vår betydelse som en av världens
mest omtänksamma hotellkoncerner.

Vår ansvarsrapport enligt GRI:s 
riktlinjer finns på vår webbplats
www.rezidor.com
(endast engelsk version).

ÅRSREDOVISNING 2014
Finansiell information
Rezidor Hotel Group AB är ett
publikt aktiebolag enligt svensk lag,
med organisationsnummer 5566740964. Huvudkontorets adress är
Klarabergsviadukten 70 C7, 111 64
Stockholm. Koncernledningen sitter
i Bryssel, Belgien.
Rapporteringsvaluta är euro. Om
inget annat anges hänför sig uppgifterna inom parentes till räkenskapsåret 2014. De marknads- och konkurrentanalyser som presenteras
utgörs av Rezidors egna bedömningar om ingen specifik källa
anges. Bedömningarna är baserade
på senast tillgängliga och tillförlitliga
information från tryckta källor inom
rese-, turist- och hotellbranschen.

Årsredovisningen, delårsrapporter
och annat finansiellt material kan
beställas från:
The Rezidor Hotel Group
Investor Relations
Avenue du Bourget 44
B-1130 Bryssel
Tel: +32 2 702 92 00
investorrelations@rezidor.com

Kalender 2015
• Årsstämma:
24 april 2015
• Delårsrapport jan–mars:
24 april 2015
• Delårsrapport apr–juni:
23 juli 2015
• Delårsrapport juli–sep:
22 oktober 2015

Hemsida
Kontakt
Investerarrelationer:
Knut Kleiven, Vice VD & CFO;
Andrea Brandenberger, Senior
Director Business Development
Strategy & Investor Relations.
Mediarelationer:
Christiane Reiter, Senior Director
Corporate Communication;
Renu Snehi, Senior Director PR,
Brand & Marketing Communication

www.rezidor.com

Rezidor Hotel Group är ett av de
mest dynamiska hotellföretagen i
världen. Företaget har för närvarande
en portfölj med 432 hotell och
95 609 rum i 73 länder i drift eller
under utveckling i Europa,
Mellanöstern och Afrika.
Rezidor driver varumärkena
Radisson Blu (förstaklass) och
Park Inn by Radisson (mellanklass)
– och ävenQuorvus C
 ollection (lyx)
och Radisson Red (lifestyle select).
Rezidor är en del av
Carlson Rezidor Hotel Group.
För mer information besök
www.rezidor.com
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